
 نظرة عامت عن التحاليل الطبيت

 

انتحبنٛم انطجٛخ ْٙ تحبنٛم تعطٙ يؤششاد يعًهٛخ سئٛسخ ٔ أسبسٛخ نشصذ حبنخ اإلَسبٌ انصحٛخ 

 ٔتكشف عٍ ٔجذ اعتالالد أٔ اضطشاثبد فٙ انٕظبئف انحٕٛٚخ ٔ انعضٕٚخ نهجسى

نذٖ عذد كجٛش يٍ انُبط  انتحبنٛم انطجٛخ ٚتى قشاءتٓب ٔ تفسٛشْب ثًقبسَتٓب ثًعبٚٛش عبيٛخ يعتشف ثٓب

)  األصحبء ، ٔ ْزِ انقٛى قذ تتفبٔد حست انطشٚقخ أٔ انًبدح انًستعًهخ فٗ انتحهٛم أٔ حست انًختجش

 انًعًم َفسّ (

 

 :ٗ اٜتٙ ٔ انتحبنٛم انطجٛخ ثبنعبدح تشتًم عه

 تحهٛم فحص ٔظبئف انكهٗ

 نتقٛٛى عًم انكهٛتٍٛ ٔ أدائًٓب انٕظٛفٙ ، ٔ نُفٙ ٔجٕد انفشم انكهٕ٘  -

 تحهٛم فحص ٔظبئف انكجذ

 نفحص أَضًٚبد انكجذ ٔ أدائٓب انٕظٛفٙ ، ٔ نُفٙ ٔجٕد خهم أٔ يؤشش النتٓبثبد انكجذ انفٛشٔسٛخ  -

 ( B and C)  ٔسٙتحهٛم انكشف عٍ انتٓبثبد انكجذ انٕثبئٙ انفٛش

نهكشف عٍ انفٛشٔسبد انًسئٕنخ عٍ انتٓبثبد انكجذ انتٙ ًٚكٍ أٌ تؤد٘ نتهٛفّ أٔ اإلصبثخ ثأيشاض   -

 سشطبَٛخ

ٔ ٚسًح انفحص ثبكتشبف حبيم انًشض ) دٌٔ ٔجٕد أعشاض سشٚشٚخ ٔ يذٖ إيكبَٛخ َقم   -

 (انعذٖٔ نهغٛش 

 تحهٛم انذٌْٕ انثالثٛخ ٔ انكٕنستشٔل



 عذو صٚبدح انشحٕو فٙ انذو ٔ نقٛبط َسجخ انكٕنستشٔلنهتأكذ يٍ   -

إر أٌ صٚبدح َسجخ انذٌْٕ انثالثٛخ ٔ انكٕنستشٔل فٙ انذو تؤد٘ إنٗ تصهت انششاٍٚٛ ٔ انجهطخ   -

 انقهجٛخ

 تحهٛم صٕسح انذو انكبيهخ

 ٚعطٙ صٕسح كبيهخ عٍ كشٚبد انذو ثًب فٛٓب  -

كشٚبد انذو انجٛضبء ثإَٔاعٓب انتٙ تكشف عٍ ٔجٕد انتٓبثبد فٙ انجسى أٔ يؤشش أليشاض انذو   -

 انٕساثٛخ

 كزنك انصفبئح انذيٕٚخ انتٙ تعتجش يؤششاً الضطشاثبد انُضٚف ٔ عًهٛبد انتخثش  -

 ًَٛٛبَسجخ انًٕٓٛجهٕثٍٛ ثبنذو ٔ انتٗ تؤشش فٗ حبنخ اَخفبضٓب إنٗ اإلصبثخ ثًشض فقش انذو أٔ األ  -

 

 تحهٛم سشعخ تشسٛت كشٚبد انذو

 نهكشف عٍ األيشاض انشثٕٚخ يثم انشٔيبتٛضو أٔ عٍ ٔجٕد انتٓبة فٙ انجسى  -

 تحهٛم َسجخ انسكش فٙ انذو

 ف عٍ ٔجٕد يشض انسكش٘نقٛبط َسجخ انسكش فٙ انذو ٔ نهكش  -

 

 تحهٛم انجٕل



 انز٘ ٚعطٙ يؤششاً عٍ عًم انكهٛخ انتأكذ يٍ عذو ٔجٕد صالل فٙ انجٕل  -

 كًب أٌ ٔجٕد انسكش فٙ انجٕل دنٛم عهٗ استفبع َسجتّ فٙ انذو  -

 نهتأكذ يٍ خهٕ انجٕل يٍ انذو انز٘ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ دالنخ عهٗ ٔجٕد حصٛبد فٙ انًجبس٘ انجٕنٛخ  -

 انجحث عٍ ٔجٕد صذٚذ أٔ جشاثٛى دانخ عهٗ ٔجٕد انتٓبثبد فٙ انًسبنك انجٕنٛخ  -

 تحهٛم انجشاص

 ٚتى انجحث عٍ ٔجٕد طفٛهٛبد ٔ ٔجٕد كشٚبد ثٛضبء ٔ كشٚبد حًشاء ) انذو فٙ انجشاص ( أٔ  -

 (ٔجٕد فضالد طعبيٛخ ثصٕسح غٛش طجٛعٛخ ) سٕء ْضى 

 


